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RESUMO 

 

O presente trabalho apresenta os dados quantitativos e informações qualitativas em 

relação as etapas de descarregamento, manejo, armazenamento e destinação final 

dos resíduos sólidos gerados pelas atividades de operação portuária, pela 

administração e pelas embarcações no Porto do Mucuripe, no estado do Ceará, Brasil. 

Seu objetivo principal é apresentar um diagnóstico do gerenciamento dos resíduos 

sólidos considerando a atual legislação ambiental e a necessidade de adequação do 

porto. Assim sendo, este diagnóstico aborda desde a metodologia de trabalho 

apresentada, perpassando pelas problemáticas encontradas; apresenta os dados 

verificados in loco e as informações apresentadas em dados declarados, 

demonstrando a situação atual de diagnóstico dos resíduos sólidos do Porto do 

Mucuripe/CE. 

Palavras-chave: Resíduos Sólidos, Diagnóstico, Gerenciamento. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

The present work presents quantitative data and qualitative information regarding the 

stages of unloading, handling, storage, and final destination of solid waste generated 

by port operations, administration, and vessels at the Port of Mucuripe in the state of 

Ceará, Brazil. The main objective is to present a diagnosis of solid waste management 

at the port considering the current environmental legislation and the actual need to 

adapt the port. Therefore, this diagnosis addresses the methodology of work 

presented, examining the problems encountered. In addition, it presents data verified 

in loco as well as information obtained from gathered declared data. Thus, 

demonstrating the current situation of the diagnosis of solid residues of the Port of 

Mucuripe / CE. 

Keywords: Solid waste, Diagnosis, Management. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

É indiscutível a relevância dos portos para o transporte de cargas em um 

país como o Brasil com mais de 7.400Km de costa e 80% da população vivendo em 

até 200Km do litoral. As redes produtivas dependem cada vez mais do transporte 

marítimo, que é responsável pela maioria dos fluxos de bens materiais entre os 

continentes, associando-se também a outros tipos de modais (MONIÉ, 2006). A 

Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ, 2011) apresenta os dados das 

trocas comerciais e atividades portuárias brasileiras para o ano de 2013, com a 

movimentação de 481 bilhões de dólares quando somadas as atividades de 

importação e exportação, representando 21% do Produto Interno Bruto brasileiro no 

mesmo ano. O sistema portuário brasileiro tem acompanhado, ou mesmo alavancado, 

os números positivos de crescimento do país.  

Apesar da importância econômica da atividade portuária, durante muitos 

anos os portos brasileiros receberam pouca atenção e investimentos do governo 

federal, gerando problemas de gestão e de infraestrutura que limitam a expansão do 

setor. Atualmente os portos brasileiros estão passando por um processo de 

mudanças, que tem como intuito de aumentar a competividade, reduzir os custos e 

ampliar a sua produtividade (VERNES, 2010).  

Contudo, ainda que estejam introduzidos em um mundo de rápida 

globalização e ascensão tecnológica, alguns portos continuam a funcionar em 

padrões ultrapassados de gestão comercial e ambiental, o que acaba gerando 

inúmeros conflitos ambientais. Dentre estes conflitos ambientais, o gerenciamento de 

resíduos sólidos tem significativa importância uma vez que as características dos 

resíduos gerados nestes ambientes podem representar riscos sanitários e ecológicos 

(MONTEIRO Jr., 2009).  

Diante desse contexto surgiu a ideia de realizar um diagnóstico situacional 

do gerenciamento dos resíduos sólidos no Porto de Mucuripe, Fortaleza, por meio de 

pesquisas exploratórias e descritivas, de modo a qualificar e quantificar os resíduos 

gerados no porto, em relação as etapas de descarregamento, manejo, 

armazenamento e destinação final dos resíduos sólidos gerados pelas atividades de 

operação portuária, pelos setores administrativos e pelas embarcações. 
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Assim, esse trabalha ganha grande importância justamente por investigar 

se a Companhia Docas do Ceará (CDC) está ambientalmente adequada, e caso não 

esteja, apontar onde estão as principais falhas e o que pode ser melhorado.  

Este trabalho foi organizado em seis capítulos. 

O capítulo I é referente à introdução e à organização do trabalho. 

O capítulo II trata-se dos objetivos do trabalho. 

O capítulo III apresenta a revisão bibliográfica. 

O capítulo IV apresenta a metodologia de desenvolvimento do trabalho, 

explicando de que maneira se deu o levantamento dos dados encontrados.  

O capítulo V mostra os resultados obtidos na pesquisa de campo, trazendo 

algumas discussões acerca dos valores encontrados. 

O capítulo VI traz as conclusões do trabalho. 
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2. OBJETIVOS 
 
2.1. Objetivo Geral 

 

Avaliar o status recente (janeiro a novembro de 2016) do sistema de 

gerenciamento de resíduos sólidos do Porto do Mucuripe. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

 Identificar as atividades envolvidas na geração de resíduos no complexo 

portuário; 

 Caracterizar in situ os métodos de gerenciamento dos resíduos do porto e 

os possíveis problemas existentes; 

 Identificar as principais dificuldades relacionadas ao gerenciamento de 

resíduos sólidos na instalação portuária.  
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 
3.1. O Porto do Mucuripe 

Através do decreto-lei n° 544, de 7 de julho de 1938, decidiu-se a nova 

localização do Porto de Fortaleza, também conhecido como Porto do Mucuripe, que 

antes era localizado próximo a foz do Riacho Pajeú, atual Praia de Iracema, e passou 

a ser locado na Enseada do Mucuripe. No ano seguinte, 1939, foi instalado o canteiro 

de obras para construção do primeiro trecho de cais. 

Com mais de meio século em atividade, o Porto do Mucuripe é um dos 

terminais marítimos mais importantes e estratégicos do Brasil. Sua localização 

singular o mantém em proximidade com os mercados da Europa e das Américas, 

permitindo o atendimento a empresas de navegação com linhas regulares destinadas 

a portos dos Estados Unidos, Canadá, América Central, Caribe, Europa, África e 

países do Mercosul, além de itinerários para os demais portos brasileiros através da 

navegação de cabotagem. 

No Porto do Mucuripe encontra-se um dos maiores polos trigueiros do país 

e uma infraestrutura versátil que permite a movimentação de diferentes tipos de 

mercadorias, divididos em granéis sólidos (grãos, cereais, etc.), granéis líquidos 

(derivados de petróleo), carga geral solta e conteinerizada. Cerca de 500 pessoas 

trabalham no Porto, de acordo com a Coordenação de Gestão Portuária (CODGEP) 

e o Órgão de Gestão de Mão-de-obra do Ceará (OGMO-CE). Castanha de caju, cera 

de carnaúba, metal, tecidos, frutas, trigo, malte, lubrificantes, combustíveis e 

derivados de petróleo estão entre os principais produtos movimentados pelo Porto. 

 

3.2. Localização da Área de Estudo 

 
A pesquisa foi realizada em Fortaleza – CE, mais precisamente na CDC, 

Porto do Mucuripe, o qual é localizado na Enseada do Mucuripe, banhado pelo oceano 

Atlântico, representado pela figura 1 e possuindo as seguintes coordenadas 

geográficas: Latitude: 3°42'46.01"S e Longitude:38°28'26.29"O 
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Figura 1: Imagem aérea do Porto do Mucuripe. 

 
Fonte: Google Earth, 2017. 

 
3.3. Aspectos Legais: Leis, decretos, resoluções, portarias e acordos 

internacionais 

 

O embasamento nos aspectos legais a nível internacional e nacional torna-

se de extrema importância na caracterização do gerenciamento de resíduos no Porto 

do Mucuripe.  

 

3.3.1. Legislação Internacional 

 

A Organização Marítima Internacional (IMO) é uma agencia das Nações 

Unidas, que conta com 169 estados-membros e três membros associados, 

especializada em promover uma navegação segura. Foi criada em Genebra, no ano 

de 1948 e seus propósitos são, como descritos no artigo 1(a) da convenção que a 

criou, prover cooperação entre os governos em matérias de regulamentação e 

práticas relacionadas a diversos assuntos técnicos que afetam a navegação que 

realiza comércio internacional; encorajar e facilitar a adoção por parte de todos dos 

mais altos padrões técnicos praticados com relação à segurança no mar, melhorar a 

eficiência da navegação e prevenir e controlar a poluição originada de navios. A 
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Organização também é autorizada a negociar questões administrativas e legais 

relacionadas aos seus propósitos.   

 A primeira ocupação da IMO foi aprontar uma nova versão da 

Convenção Internacional para a Segurança no Mar (SOLAS), apontada como o mais 

significativo de todos os tratados relacionados à segurança no mar. Este feito foi obtido 

em 1960 e desde então a Organização tem voltado suas atenções para questões 

ligadas ao tráfego marítimo internacional, linhas de carga e o transporte de cargas 

perigosas, enquanto o sistema de medição de carga dos navios era revisado. 

 Outra medida importante criada pela IMO foi a Convenção Internacional 

para a Prevenção de Poluição por Navios, 1973, modificada pelo protocolo de 1978 e 

denominada então MARPOL 73/78. A Convenção tem como objetivo estabelecer 

algumas regras para a eliminação da poluição do meio ambiente por óleos e outros 

resíduos que que provêm de navios, evitando ou minimizando a descarga acidental 

desses resíduos no ar ou na água.  

 Neste momento, a Convenção possui seis capítulos, documentos que 

integram a MARPOL, denominados pela IMO de Anexos Técnicos, que são 

apresentados no Quadro 1. 

 

Quadro 1: Anexos Técnicos da MARPOL. 

 
 Fonte: MARPOL 73/78,1999. 
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Para este trabalho, destacam-se os Anexos Técnicos IV e V, que tratam da 

prevenção de poluição por esgoto sanitário e por resíduos sólidos oriundos de navios.  

 O Anexo Técnico IV possui 11 regras que definem a aplicação do Anexo, 

as vistorias que devem ser realizadas, a forma e a duração do certificado internacional, 

os requisitos para controle da descarga de esgoto sanitário, exceções quanto à 

aplicação do anexo e a necessidade de portos possuírem facilidades para recepção 

dos volumes de esgotos gerados por navios. 

 O Anexo Técnico IV estabelece nove regras que dizem respeito a 

finalidade do documento, requisitos específicos quanto à disposição dos resíduos 

sólidos, exceções quanto a aplicação do anexo, obrigatoriedade da elaboração de 

planos de gerenciamento de resíduos e a necessidade de portos possuírem 

facilidades para recepção dos resíduos gerados a bordo de navios. 

 

3.3.2. Legislação Nacional 

 

Na esfera nacional temos a Norma brasileira da ABNT, a NBR 10.004 de 

2004, a qual dispõe sobre a classificação dos resíduos sólidos.   

 Esta Norma classifica os resíduos sólidos de acordo com os seus 

potenciais riscos contra a saúde pública e meio ambiente, adequando o 

gerenciamento para cada tipo de resíduo.  

 Esta NBR define resíduos sólidos como resíduos nos estados sólido e 

semissólido, que resultam de atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, 

comercial, agrícola, de serviços e de varrição. Ficam incluídos nesta definição os lodos 

provenientes de sistemas de tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos 

e instalações de controle de poluição, bem como determinados líquidos cujas 

particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou 

corpos de água, ou exijam para isso soluções, técnica e economicamente inviáveis, 

em face à melhor tecnologia disponível. 

A classificação dos resíduos, segundo a NBR 10.004, é dada da seguinte 

forma: 

a) Resíduos Classe I – Perigosos; 

b) Resíduos Classe II – Não Perigosos; 
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- Resíduos Classe IIA – Não inertes 

- Resíduos Classe IIB – Inertes 

Para um resíduo ser classificado como Classe I, ele deve apresentar 

características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade ou 

patogenicidade. Já os resíduos Classe IIA podem apresentar características de 

biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em água. Por último, temos os 

resíduos classificados como Classe IIB, que são todos os resíduos que após entrarem 

em contato dinâmico ou estático com água destilada ou deionizada e não tiverem 

nenhum de seus componentes solubilizados a concentrações superiores aos padrões 

de potabilidade de água. 

Outra resolução importante de âmbito nacional no que diz respeito ao 

gerenciamento de resíduos em áreas portuárias é a RDC n° 56 da Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária (ANVISA), que dispõe sobre o regulamento técnico de boas 

práticas sanitárias nas áreas de portos, aeroportos, passagens de fronteiras e recintos 

alfandegados.  

Algumas definições apresentadas no Art 1° da resolução são de extrema 

importância, como: 

I. Acondicionamento: ato de embalar os resíduos segregados, em sacos 

ou recipientes que evitem vazamentos e resistam as ações de ruptura; 

prepara-los para a coleta de forma sanitariamente adequada, como ainda 

compatível com o tipo e a quantidade de resíduos; 

II. Armazenamento temporário: consiste na guarda temporária dos 

recipientes contendo resíduos acondicionados, visando agilizar a coleta e 

otimizar o deslocamento entre os pontos geradores e o ponto destinado ao 

tratamento ou disposição final; 

III. Autoridade sanitária: autoridade competente no âmbito da área da 

saúde com poderes legais para estabelecer regulamentos e executar 

licenciamento (habilitação) e fiscalização; 

IV. Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE): autorização 

obrigatória a ser concedida pela autoridade sanitária competente à empresa 

interessada em prestar serviços a terceiros de segregação, coleta, 

acondicionamento, armazenamento, transporte, tratamento e disposição final 



21 
 

 
 

de resíduos sólidos em Portos, Aeroportos, Fronteiras e Recintos 

Alfandegados; 

V. Boas Práticas Sanitárias: procedimentos para garantir a qualidade 

sanitária de um produto e ou serviço, cuja eficácia e efetividade devem ser 

avaliadas por meio de inspeção e ou investigação; 

VI. Carros coletores: contenedores providos de rodas, utilizados no 

traslado de resíduos dos pontos de geração até o local destinado ao 

armazenamento temporário ou tratamento quando em área primária; 

VII. Coleta: retirada dos resíduos no local de sua geração ou na área de 

armazenamento temporário para transporte, tratamento ou disposição final; 

VIII. Disposição final: ato de colocar os resíduos, em locais ou instalações 

previamente preparados para recebê-los, obedecendo a critérios técnicos de 

construção e operação, e com licenciamento ambiental de acordo com a 

legislação vigente; 

IX. Embarcação: construção sujeita à inscrição no órgão de autorização 

marítima e suscetível ou não de se locomover na água, por meios próprios 

ou não, transportando e/ou abrigando pessoas e/ou cargas incluem-se nesta 

definição as plataformas habitadas constituídas de instalação ou estrutura, 

fixa ou móvel; 

X. Gerenciamento de resíduos sólidos: processo de planejar, implantar, 

implementar e avaliar medidas sanitárias em relação aos resíduos sólidos 

que contemplem a sua geração, segregação, acondicionamento, coleta, 

armazenamento, transporte, tratamento e disposição final, visando a 

proteção da saúde pública e do meio ambiente; 

(RDC nº 56 ANVISA, de 6 de agosto de 2008) 

A classificação dos resíduos de acordo com resolução da ANVISA difere 

da classificação da NBR 10.004. Assim, conforme a RDC n° 56, os resíduos sólidos 

são classificados da seguinte forma: 

I)  Grupo A: Resíduos que apresentem risco potencial ou efetivo à saúde 

pública e ao meio             ambiente devido à presença de agentes biológicos 

consideradas suas características de virulência, patogenicidade ou 

concentração.   

II) Grupo B: Resíduos contendo substâncias químicas que podem 

apresentar risco à saúde pública ou ao meio ambiente.  
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 III) Grupo C: Enquadram-se neste grupo os rejeitos radioativos, 

incluindo:  

a) Materiais resultantes de laboratório de pesquisa e ensino na área de saúde 

e de laboratórios de análises clínicas;  

b) Aqueles gerados em serviços de medicina nuclear e radioterapia que 

contenham radionuclídeos em quantidade superior aos limites de eliminação.  

IV) Grupo D: Resíduos que não apresentem risco biológico, químico ou 

radiativo à saúde ou ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos 

resíduos domiciliares.  

V) Grupo E: Materiais perfurocortantes ou escarificantes, tais como: 

lâminas de barbear, agulhas, escalpes, ampolas de vidro, brocas, limas 

endodônticas, pontas diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas; 

micropipetas; lâminas e lamínulas; espátulas; todos os utensílios de vidro 

quebrados no laboratório (pipetas, tubos de coleta sanguínea e placas de 

Petri) e outros similares.  

Outra legislação muito importante, no âmbito desta pesquisa, é a Lei nº 

12.305, de 12 de agosto de 2010, que dispõe sobre a Política Nacional dos Resíduos 

Sólidos, estabelecendo “seus princípios, objetivos e instrumentos, diretrizes relativas 

à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, incluindo os perigosos, 

às responsabilidades dos geradores e do poder público e aos instrumentos 

econômicos aplicáveis”.   

Em seu Art. 7º descreve os objetivos da Política Nacional de Resíduos 

Sólidos como:  

I - proteção da saúde pública e da qualidade ambiental;  

II - não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos 

sólidos, bem como disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos;  

III - estímulo à adoção de padrões sustentáveis de produção e consumo de 

bens e serviços;  

IV - adoção, desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias limpas como 

forma de minimizar impactos ambientais;  

V - redução do volume e da periculosidade dos resíduos perigosos;  

VI - incentivo à indústria da reciclagem, tendo em vista fomentar o uso de 

matérias primas e insumos derivados de materiais recicláveis e reciclados;  
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VII - gestão integrada de resíduos sólidos;  

VIII - articulação entre as diferentes esferas do poder público, e destas com 

o setor empresarial, com vistas à cooperação técnica e financeira para a 

gestão integrada de resíduos sólidos;  

IX - capacitação técnica continuada na área de resíduos sólidos;  

XI - prioridade, nas aquisições e contratações governamentais, para:  

a) produtos reciclados e recicláveis;    

b) bens, serviços e obras que considerem critérios compatíveis com padrões 

de consumo social e ambientalmente sustentáveis;  

XIII - estímulo à implementação da avaliação do ciclo de vida do produto;  

XIV - incentivo ao desenvolvimento de sistemas de gestão ambiental e 

empresarial voltados para a melhoria dos processos produtivos e ao 

reaproveitamento dos resíduos sólidos, incluídos a recuperação e o 

aproveitamento energético;  

XV - estímulo à rotulagem ambiental e ao consumo sustentável.   

(Lei nº 12,305, de 12 de agosto de 2010) 

No art. 8º descreve os seus instrumentos, dentre os quais constam:  

I- os planos de resíduos sólidos;  

II - os inventários e o sistema declaratório anual de resíduos sólidos;  

III - a coleta seletiva, os sistemas de logística reversa e outras ferramentas 

relacionadas à implementação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo 

de vida dos produtos, dentre outros.   

(Lei nº 12,305, de 12 de agosto de 2010) 

É significativo citar o Decreto nº 5.940, de 25 de outubro de 2006 que 

“institui a separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades 

da administração pública federal direta e indireta, na fonte geradora, e a sua 

destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, e 

dá outras providências’’. Este decreto faz as seguintes definições: 

I - Coleta seletiva solidária: Coleta dos resíduos recicláveis descartados, 

separados na fonte geradora, para destinação às associações e cooperativas 

de catadores de materiais recicláveis;   
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II -  Resíduos recicláveis descartados: Materiais passíveis de retorno ao seu 

ciclo produtivo, rejeitados pelos órgãos e entidades da administração pública 

federal direta e indireta.  

Em seu artigo 6º o decreto afirma que os órgãos e entidades da 

administração pública federal direta e indireta deverão implantar, no prazo de cento e 

oitenta dias, a contar da publicação do Decreto, a separação dos resíduos recicláveis 

descartados, na fonte geradora, destinando-os para a coleta seletiva solidária, 

devendo adotar as medidas necessárias ao cumprimento do disposto no Decreto. 

E para concluir a parte que faz alusão aos aspectos legais a nível federal, 

deve ser citada a Resolução n° 2190 da Agência Nacional de Transportes Aquaviários 

(ANTAQ), de 28 de julho de 2011, que ‘’Aprova a norma para disciplinar a prestação 

de serviços de retirada de resíduo de embarcações’’. Dentre as definições feitas pela 

resolução, destacam-se: 

I - Autoridade controladora: é a responsável perante a ANTAQ pelo controle 

e fiscalização da prestação do serviço de coleta de resíduos de embarcação, 

gestão das informações sobre esse serviço e aplicação da legislação 

pertinente; 

II - Serviço de retirada de resíduos de embarcação: serviço prestado por 

empresa coletora de resíduos credenciada pela autoridade controladora, 

consistindo em: transbordo para outro meio de transporte, recebimento em 

terra por pessoal habilitado e equipamento adequado, seu tratamento em 

local apropriado quando exigido por legislação pertinente, manutenção da 

segregação, e transporte para o local de destino final apropriado, 

normalmente localizado fora da instalação portuária; 

III - Certificado de Retirada de Resíduos de embarcação: documento padrão 

expedido pela empresa coletora de resíduos, que deverá conter todas as 

informações relacionadas com a retirada de resíduos de embarcação, a partir 

da coleta a bordo até a entrega formal dos resíduos para destinação final. 

(Resolução n° 2190 da ANTAQ, de 28 de julho de 2011) 

 

3.3.3. Regulação e Fiscalização 

 

No Brasil, sistema portuário é controlado e regulamentado principalmente 

por três instituições a nível federal: o Ministério dos Transportes (MT) para os terminais 
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de navegação de interior, a Secretaria Especial dos Portos da Presidência da 

República (SEP/PR) para portos marítimos, e a ANTAQ. A Figura 2 apresenta a 

estrutura de regulação e fiscalização do Estado. 

 

Figura 2: Estrutura de regulação do Estado. 

 

Fonte: ANTAQ, 2012. 

 

A Secretaria de Portos da Presidência da República - SEP/PR é 

responsável pela formulação, coordenação e supervisão de políticas e diretrizes para 

o desenvolvimento e o fomento do setor de portos e de instalações portuárias 

marítimas, fluviais e lacustres e, especialmente, tem competência para promover a 

execução e a avaliação de medidas, programas e projetos de apoio ao 

desenvolvimento da infraestrutura e da superestrutura aquaviária dos portos e das 

instalações portuárias. Para o setor de navegação de interior, cabe ao Ministério dos 

Transportes esta função. 

A ANTAQ tem como principais atribuições regular, supervisionar e fiscalizar 

as atividades de prestação de serviços de transporte aquaviário e de exploração da 

infraestrutura portuária e aquaviária, exercidas por terceiros, tanto no transporte de 

passageiros quanto no de cargas, incluindo o atendimento às conformidades 

ambientais nos diversos tipos de instalações portuárias. 
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4. METODOLOGIA 

 

4.1. Caracterização da Pesquisa 

 

Para alcançar os propósitos propostos para esse trabalho, realizaram-se 

pesquisas descritivas e exploratórias. Assim, viabilizou-se a obtenção de dados 

primários e secundários, respectivamente, permitindo a comparação dos dados 

colhidos pelos dois métodos. 

 

4.2. Fase Exploratória 

 

Nessa pesquisa, a obtenção dos dados se deu por revisão bibliográfica, 

através de livros, teses, dissertações, normas técnicas e legislações. Utilizou-se ainda 

informações de sítios eletrônicos, principalmente dos órgãos regulamentadores da 

área, com o acesso a relatórios de atividades e outras publicações destas 

organizações. 

 

4.3. Pesquisa Descritiva 

 

A pesquisa descritiva foi feita através do levantamento de dados por estudo 

de caso, com visita a campo. Para tanto, observou-se por um período de 11 meses, 

de janeiro a novembro de 2016, como eram feitas as coletas de resíduo no Porto do 

Mucuripe. Foram analisadas 321 retiradas de resíduos de embarcações e 346 coletas 

de empresas que operam no Porto do Mucuripe, inclusive a Companhia Docas do 

Ceará. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 
5.1. Identificação das concessionárias e demais instalações geradoras de 

resíduos sólidos 

   

A Tabela 1 apresenta as concessionárias e as demais instalações 
geradoras de resíduos sólidos no Porto do Mucuripe. 

Tabela 1: Identificação das concessionárias e demais instalações geradoras de 
resíduos sólidos. 

NOME CLASSIFICAÇÃO ATIVIDADE 
TRANSPETRO EMPRESA OPERAÇÃO 

ANVISA ÓRGÃO PÚBLICO FISCALIZAÇÃO 
TERGRAN ARRENDATÁRIO OPERADOR PORTUÁRIO 

SRT ÓRGÃO PÚBLICO FISCALIZAÇÃO 
CORREIOS SERVIÇO PÚBLICO SERVIÇOS 

SEFAZ USUÁRIO OPERADOR PORTUÁRIO 
RECEITA FEDERAL ÓRGÃO PÚBLICO FISCALIZAÇÃO 
BANCO DO BRASIL SERVIÇO PÚBLICO SERVIÇOS 
POLÍCIA FEDERAL ÓRGÃO PÚBLICO FISCALIZAÇÃO 

MIN. AGRICULTURA ÓRGÃO PÚBLICO FISCALIZAÇÃO 
DEPOM ÓRGÃO PÚBLICO FISCALIZAÇÃO 

GALVANI EMPRESA OPERAÇÃO 
CRE EMPRESA OPERAÇÃO 

MOINHO J MACÊDO EMPRESA OPERAÇÃO 
TERMACO EMPRESA MANUTENÇÃO 
UNILINK EMPRESA MANUTENÇÃO 

REEFERBRAS EMPRESA MANUTENÇÃO 
SECRETARIA FAZENDA ÓRGÃO PÚBLICO FISCALIZAÇÃO 

SEA PORT EMPRESA OPERAÇÃO 
CEARÁ MARINE PILOTS EMPRESA OPERAÇÃO 

Fonte: Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos CDC, 2016. 

 

5.2. Identificação das instalações geradoras de resíduos com especificação 
dos fatores de risco sanitário e ambiental 
 

A Companhia Docas do Ceará é uma empresa que faz limite com outras 

empresas públicas e privadas. Essas empresas, por suas características 

organizacionais, geram resíduos sólidos provenientes das suas operações.  

A identificação dos riscos foi realizada baseado na atividade desenvolvida 

em cada organização. Assim, as empresas encontram-se relacionadas da seguinte 

maneira: 
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a) Moinhos em Geral (J Macêdo, M Dias Branco e Cearense) – Atividade: 

Beneficiamento de trigo. 

Risco Sanitário: geração de resíduos sólidos vegetais que podem servir de 

alimentação para aves e roedores, além de poderem servir de criadouros de parasitas 

tais como, insetos, etc.  

Risco Ambiental: contaminação do ar por dispersão de aerodispersóides de origem 

vegetal. 

b) Órgãos de fiscalização e controle aduaneiro, fitossanitário, trabalhista, meio 

ambiente e combate a emergência (Receita Federal, Corpo de Bombeiros, Secretaria 

Estadual de Fiscalização Fazendária, SRT, Polícia Federal, Banco do Brasil, Correios, 

ANVISA e Ministério da Agricultura) – Atividade: atividades relacionadas à 

administração de documentos. 

Risco Sanitário: geração de resíduos sólidos provenientes de atividades burocráticas, 

tais como papéis, recipientes plásticos e papéis inservíveis de instalações sanitárias.  

Risco Ambiental: geração de resíduos sólidos provenientes de atividades, tais como 

papéis, recipientes plásticos, papéis inservíveis de instalações sanitárias e de 

atividades burocráticas. 

c) Operadoras Portuárias (Tergran e SEFAZ) 

Risco Sanitário: geração de resíduos sólidos provenientes de atividades burocráticas, 

tais como: papéis, recipientes plásticos e papéis inservíveis de instalações sanitárias.  

Risco Ambiental: geração de resíduos operacionais como estopas, borras de óleo, 

material impregnado com óleo.  

 

5.3. Identificação das instalações geradoras de resíduos por setor 
 

Para este estudo, o autor dividiu o Porto do Mucuripe em cinco setores 
geradores de resíduos, representados pela figura 3. 

 

 

 

 



29 
 

 
 

Figura 3: Divisão por setores do Porto do Mucuripe. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 

 

Setor I 

É onde fica localizado o Terminal Marítimo de Passageiros. Ele foi criado, 

inicialmente, para receber as grandes embarcações de passageiros, mas, 

infelizmente, devido à falta de dragagem, estas grandes embarcações não 

conseguem atracar no cais construído.  

Hoje em dia, o novo Terminal é usado para realizações de eventos e festas, 

que geram principalmente resíduos recicláveis e orgânicos. O armazenamento é feito 

em contêineres de 5m³ e, apesar do alto potencial reciclável dos resíduos, a 

destinação para todas as coletas foi o aterro sanitário. A tabela 2 apresenta os 

resíduos gerados pelo Setor I para o período de estudo. 
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Tabela 2: Resíduos gerados pelo Setor I durante o período estudado. 

Data Empresa/Agência Equipamento m³ 
02/01/2016 2Fun Eventos - Reveillon Isla Compactador 4 
03/03/2016 Seara Eventos Compactador 5 
11/04/2016 Erika Maria  Compactador 5 
05/05/2016 Dragão Fashion Compactador 5 
05/05/2016 Dragão Fashion Compactador 5 
06/05/2016 Dragão Fashion Compactador 10 
07/05/2016 Dragão Fashion Compactador 15 
08/05/2016 Dragão Fashion Compactador 15 
09/05/2016 Dragão Fashion Compactador 10 
13/05/2016 Dragão Fashion Compactador 10 
04/07/2016 Alessandra Ferreira Compactador 15 
08/07/2016 Maestria Comunicações Compactador 5 
16/07/2016 2 Fun Eventos Compactador 10 
03/08/2016 Francisca Dayane  Compactador 15 
14/09/2016 Staff Eventos Compactador 15 
13/10/2016 Social Music Compactador 5 
17/10/2016 Mariana Rosa  Compactador 2 
02/11/2016 Evento (Redro) Compactador 5 
07/11/2016 Comtemporâea (evento) Compactador 2 
21/11/2016 Destak Eventos Compactador 2 

  TOTAL (m³) = 160 
  TOTAL (kg) = 25630,56 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 

 

Setor II 

O segundo setor é composto pelo Pátio do Porto do Mucuripe, onde é 

gerado uma grande quantidade de resíduo comum, principalmente poda de árvore, 

resíduos de varrição, papel e papelão. 

Os resíduos são armazenados em 4 contêineres de 1,2m³ e em 2 

contêineres de 5m³ espalhados pelo Pátio da Porto do Mucuripe, nos quais a CDC 

deposita os resíduos gerados diariamente. As coletas são programadas e realizadas 

três vezes na semana pela empresa contratada, que coletam os resíduos com 

caminhões dos tipos compactador e roll-on/roll-off. A figura 4 representa os 

contêineres de 1,2m³ e a figura 5 representa os contêineres de 5m³. 
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Figura 4: Contêineres de 1,2m³ contratados pela CDC. 

 

Fonte: Autor, 2017. 

Figura 5: Contêineres de 5m³ contratados pelo CDC. 

 

Fonte: Autor, 2017. 

A tabela 3 apresenta as quantidades mensais de resíduos coletados para 

a Companhia Docas do Ceará: 
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Tabela 3: Resíduos gerados pelo Setor II durante o período estudado. 

Mês Empresa/Agência Peso (kg) Observações 
Janeiro Cia Docas 6380 Comum 

Fevereiro Cia Docas 7020 Comum 
Marco Cia Docas 6340 Comum 
Abril Cia Docas 15700 Comum 
Maio Cia Docas 9070 Comum 
Junho Cia Docas 6440 Comum 
Julho Cia Docas 7680 Comum 

Agosto Cia Docas 19630 Comum 
Setembro Cia Docas 6610 Comum 
Outubro Cia Docas 5280 Comum 

Novembro Cia Docas 6380 Comum 
 Total (kg) = 96530 291,63 kg/dia 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 

  

Apesar do Decreto nº 5.940, de 25 de outubro de 2006, que obriga os 

órgãos e entidades da administração pública federal a separarem os resíduos 

recicláveis descartados e destinarem para as associações e cooperativas dos 

catadores de materiais recicláveis, a última ‘’Coleta Solidária’’ realizada pela 

Companhia Docas foi em outubro de 2010, pela Associação Cearense dos 

Trabalhadores e Trabalhadoras em Resíduos Recicláveis – Reciclando.   

Setor III 

Esse setor é composto pelo armazém da Galvani, empresa que produz e 

comercializa fertilizantes, ácido sulfúrico, enxofre, entre outros produtos. A empresa 

também oferece serviços de estocagem, manuseio e industrialização de fertilizantes 

e para isso conta com um armazém de 6 mil m² e um sistema de descarga aérea por 

correias transportadoras que permite a prestação de serviços a terceiros. 

O armazenamento dos resíduos gerados pelo Setor III é realizado em 

contêineres de 1,2m² e 4,2m³. A tabela 4 apresenta as quantidades de resíduos 

gerados durante o período de estudo:  

 

 

 

 



33 
 

 
 

Tabela 4: Resíduos gerados pelo Setor III durante o período estudado. 

Data Empresa/Agência Tipo equipamento m³ Observações 
03/03/2016 Galvani Poliguindaste 4,2 Comum 
29/04/2016 Galvani Poliguindaste 4,0 Classe i 
02/05/2016 Galvani Compactador 1,2 Comum 
06/06/2016 Galvani Compactador 1,2 Comum 
28/06/2016 Galvani Compactador 1,2 Comum 
01/08/2016 Galvani Compactador 1,2 Comum 
08/09/2016 Galvani Compactador 4,2 Comum 
30/09/2016 Galvani Compactador 4,2 Comum 
07/11/2016 Galvani Compactador 1,2 Comum 

  Total Comum (m³) = 18,6 11,92 kg/dia 
  Total Classe I (m³) = 4,0 2,85 kg/dia 
   Total = 14,77 kg/dia 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 

 

Setor IV 

Formado pelos armazéns A1 e A2, que são compostos pelos moinhos de 

trigo da J. Macêdo, M. Dias Branco e Cearense, sendo os dois últimos operados pelos 

Terminais de Grãos de Fortaleza (Tergran). 

O principal resíduo gerado pelos moinhos são resíduos de trigo, sejam eles 

contaminados com produtos químicos ou estragados devido ao contato com água. 

Porém, o setor gera também uma considerável quantidade de resíduos Classe I, como 

resíduos contaminados por óleo, pilhas e baterias, lâmpadas, entre outros produtos 

considerados perigosos e nocivos ao meio ambiente. A figura 6 mostra o contêiner de 

4,2m³ cheio de trigo estragado.  
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Figura 6: Contêiner de entulho carregado com trigo estragado. 

 

Fonte: Autor, 2017. 

A tabela 5 apresenta os resíduos gerados pelo setor: 

  

Tabela 5: Resíduos gerados pelo Setor IV durante o período estudado. 

Data Empresa/Agência Peso (kg) Kg/dia Observações 
08/01/2016 

a 
25/11/2016 

Tergran 45806,30 141,82 Comum 

04/04/2016 
a 

24/11/2016 
Tergran 4002,80 17,03 Classe I 

11/04/2016 Tergran 4991,60 14,90 
Efluente 
sanitário 

25/11/2016 Moinho Dias Branco 1507,60 4,50 Comum 

12/01/2016 
a 

25/01/2016 
Moinho Dias Branco 4485,60 13,39 Classe I 

10/02/2016 
a 

25/11/2016 
J. Macêdo 165043,60 569,12 Comum 

 Total = 225837,50 760,75  
Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 
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Setor V 

O último setor visitado foi o píer do Porto do Mucuripe, que tem uma 

extensão de 853 metros e teve como principais geradores de resíduos a Vetor 

Engenharia e a Transpetro. 

A Vetor Engenharia foi a empresa contratada para manutenção do Pier do 

Porto do Mucuripe, que foi danificado após um acidente com uma embarcação. Os 

principais resíduos gerados pela empresa foram resíduos de entulho e resíduos 

comuns, enquanto a Transpetro gerou, principalmente, resíduos líquidos 

contaminados por óleo. 

A figura 7 mostra uma coleta de água contaminado por óleo com um 

caminhão do tipo sugador de volume total de 13m³.  

 

Figura 7: Coleta de resíduo líquido contaminado por óleo. 

 

Fonte: Autor, 2017. 

A tabela 6 apresenta os resíduos gerados pelas empresas durante o 

período de estudo:  
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Tabela 6: Resíduos gerados pelo Setor V durante o período estudado. 

Data Empresa/Agência 
Tipo 

equipamento m³ Kg/dia Observações 

18/02 a 
25/08/201

6 

Vetor  
Engenharia Poliguindaste 32,00 26,98 Comum 

31/03 a 
29/07/201

6 

Vetor  
Engenharia Poliguindaste 153,60 1803,79 Entulho 

19/05/201
6 

Vetor  
Engenharia Sugador 5,00 54,25 

Efluente 
sanitário 

04/05 a 
07/05/201

6 
Transpetro Sugador 23,00 76,38 Água oleosa 

09/05 e 
10/05/201

6 
Transpetro Sugador 5,00 38,10 Efluente 

sanitário 

  Total = 218,60 1999,50  
Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 

5.4. Resíduos sólidos gerados por embarcações 
 

Para o entendimento do processo de retirada de resíduos das 

embarcações, é necessário descrever como ocorre a solicitação para retirada de 

resíduos de bordo durante a atracação. Inicialmente, o Afretador ou o Agenciador 

Marítimo solicita a atracação e, caso necessário, informa a necessidade de 

descarregamento de resíduos. Os órgãos anuentes, por sua vez, recebem a 

solicitação e autorizam, ou não, o pedido, dando resposta via e-mail. A ANVISA é o 

órgão responsável por fornecer a anuência do desembarque de resíduos. Quando 

autorizado por ela, quem solicitou recebe, ainda via e-mail, a listagem das empresas 

habilitadas para retirar o tipo de resíduo solicitado. Os procedimentos de contratação 

das empresas ficam sob a responsabilidade do Solicitante, o qual não necessita pagar 

qualquer quantia ao Porto para a realização da operação, mas deve fornecer ao porto 

o Certificado de Retirada de Resíduo devidamente preenchido. A figura 8 representa 

o processo descrito acima: 
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Figura 8: Fluxograma da solicitação para retirada de resíduo de bordo. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 

No Porto do Mucuripe, quando o navio precisa retirar resíduo comum e 

reciclável, este pode fazer contato com 04 empresas de coleta de resíduos, estas são: 

 

1) Braslimp (Licença de Operação nº 266/2014) 

2) Eco+ (Licença de Operação nº395/2014) 

3) Cidade Limpa (Licença de Operação nº 49/2015) 

4) Transágua (Licença de Operação nº 234/2015) 

Já para retirar resíduos perigosos Classe I, as empresas credenciadas são: 

 

1) Braslimp (Licença de Operação nº 761/2016) 

2) Eco+ (Licença Ambiental nº860/2016) 

3) Fluctus (Licença de Operação nº 154/2016) 

4) B&T (Licença de Operação Nº 168/2016) 

5) Transágua (Licença de Operação nº 58/2015) 

6) Cidade Limpa (Licença de Operação n° 58/2015) 
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A metodologia aplicada para a retirada dos resíduos provenientes das 

embarcações depende do tipo de resíduo a ser retirado e da empresa coletora. 

Quando o navio descarrega resíduos comuns, são solicitados caminhões do tipo 

Compactador ou Roll-on/ Roll-off, sendo aplicada a metodologia da “Estimativa Visual” 

para estabelecer a quantidade de cada tipo de resíduo (Plástico, Papel, Metais, 

Madeira, etc). Em contrapartida, quando os resíduos retirados encontram-se 

contaminados, o material é coletado em Big Bags de 1m³, na maioria das vezes 

lacrados, o que impossibilita a inspeção visual do resíduo, mas permite a contagem 

dos Big Bags retirados. As figuras 9 e 10 mostram as coletas de resíduos Classe B e 

D, respectivamente.  

 

Figura 9: Coleta de resíduos Classe B de embarcação. 

 

Fonte: Autor, 2017. 
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Figura 10: Coleta de resíduos Classe D de embarcação. 

 
 Fonte: Autor, 2017. 

Foi realizado um levantamento da quantidade de resíduos total gerados por 

182 embarcações no Porto do Mucuripe no período de 02/01/2016 a 30/11/2016. A 

tabela 7 apresenta a quantidade total de resíduos: 

 

Tabela 7: Resíduos gerados pelas embarcações durante o período estudado. 

Resíduos de Embarcações (kg) 
Comum Reciclável Resíduo operacional Água oleosa 

142441,84 10460,47 12957,67 99176,00 

Séptico Lâmpadas Pilha/bateria Medicamento 

998,23 321,08 787,90 40,20 

Total (kg) = 267183,39 Total (kg/dia) = 799,95 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 

5.5. Monitoramento de campo 
 

O monitoramento dos resíduos de bordo foi limitado devido à 

impossibilidade de fiscalização dos resíduos, quando os mesmos se encontravam 

armazenados em Big Bags. Ainda assim, puderam ser constatadas discrepâncias 

entre os tipos de resíduos constantes nos dados declarados no manifesto e os 

resíduos retirados pela embarcação. O acompanhamento das retiradas de resíduo 



40 
 

 
 

pelo órgão anuente (ANVISA) ocorre mensalmente. Durante o desembarque desses 

materiais nas outras ocasiões realizam-se apenas fiscalizações indiretas, confiando 

totalmente nos dados constados nos Certificados de Retirada de Resíduos. 

De acordo com a MARPOL 73/78, restos de alimentos triturados podem ser 

dispostos em alto-mar, caso a embarcação esteja a 3 milhas náuticas (5,56km aprox.) 

de qualquer litoral e a 12 milhas náuticas (22km aprox.), caso o resíduo não tenha 

passado pelo tratamento preliminar.  

Foi realizado um acompanhamento de uma embarcação do tipo Rebocador 

com 17 tripulantes para averiguar se a legislação estava sendo cumprida. Para tal, o 

Garbage Book da embarcação foi pesquisado, onde foram encontradas informações 

como data, hora de início e fim, posição da embarcação, categoria do lixo de acordo 

com a MARPOL e o lugar do despejo dos resíduos sólidos.  

Seguem as tabelas 8 e 9 com os resíduos gerados para os períodos de 

13/01/2016 a 09/02/2016 e de 10/02/2016 a 08/03/2016, respectivamente: 

  

Tabela 8: Resíduos gerados pelo rebocador durante o período citado. 

Categoria m³ (total) m³/tripulante Kg/tripulante.dia 

B - Restos de 
Alimentos 0,118 0,0069 0,134 

F – Perigoso 14 0,8235 5,235 

C - Comum 4 0,2353 1,346 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 

 

Tabela 9: Resíduos gerados pelo rebocador durante o período citado. 

Categoria m³ (total) m³/tripulante Kg/tripulante.dia 

B - Restos de 
Alimentos 

0,124 0,0073 0,141 

F – Perigoso 4 0,2353 1,496 

C - Comum 5,0115 0,2948 1,687 

A - Plástico 2 0,1176 0,274 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 
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Os resíduos de categoria B foram descartados no oceano, já os demais 

resíduos foram coletados no Porto do Mucuripe pela empresa contratada pela 

embarcação.  

Com o uso do Google Earth, a localização exata da embarcação durante o 

despejo dos resíduos orgânicos no mar foi analisada e pôde ser concluído que as 

distâncias para o despejo de resíduos no mar foram respeitadas. Porém, vale ressaltar 

que não existe fiscalização a respeito das localizações dos despejos. As imagens 11 

e 12 mostram as localizações e as distâncias para o litoral mais próximo, para os 

períodos de 01/01/2016 a 07/01/2016 e de 01/05/2016 a 07/05/2016, respectivamente: 

 

Figura 11: Localizações dos despejos do rebocador para o período indicado. 

 

Fonte: Google Earth, 2016. 
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Figura 12: Localizações dos despejos do rebocador para o período indicado.

 

Fonte: Google Earth, 2016. 

5.6. Transporte externo, tratamento e destinação  
 

O transporte externo do resíduo é realizado pelo mesmo veículo de 

transporte que realizou a coleta no interior do porto. Todos os resíduos gerados e 

coletados no porto são encaminhados para seus respectivos destinos finais, de acordo 

com o tipo do resíduo.  

 Os resíduos do Grupo A são transportados até o Centro de Tratamento 

de Resíduos Perigosos, onde são autoclavados e, posteriormente, dispostos no Aterro 

Sanitário Metropolitano Oeste de Caucaia (ASMOC). Os resíduos do Grupo B podem 

ter essa mesma destinação, e outras duas mais:  podem ser encaminhados à empresa 

Votorantim, que utiliza os resíduos para coprocessamento, ou podem ser 

encaminhados para a empresa BT Transportes, quando se tratar de resíduos líquidos 

contaminados por óleo. Os resíduos do Grupo D são destinados, conforme 

segregação proposta, para empresas de reciclagem. Os resíduos não recicláveis são 

encaminhados e dispostos no ASMOC. O efluente sanitário coletado, também 

pertencente ao Grupo D, é destinado na Companhia de Água e Esgoto do Ceará. 
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6. CONCLUSÕES  

 

O estudo sobre gestão ambiental portuária, inquestionavelmente, é um 

tema desafiador, principalmente quando a proposta é averiguar a aplicabilidade deste 

conceito dentro de um empreendimento de grande porte e renome como a CDC. 

A fase de diagnóstico de Resíduos Sólidos, que compreende os meses de 

janeiro/2016 a novembro/2016, possibilitou o levantamento de dados quantitativos e 

qualitativos da dimensão analisada, o que permitiu a compreensão da realidade local. 

Diante da pesquisa exploratória, o que se apurou é que devido às 

exigências legais, assim como da importância do status de “organização com 

responsabilidade socioambiental”, a CDC vem apresentando algumas soluções que 

objetivam diminuir os impactos ambientais do setor portuário. Dentre tais práticas 

estão o gerenciamento dos resíduos gerados e recebidos nos seus terminais e portos, 

controle hidrossanitário, monitoramento das ações de abastecimento de embarcações 

e análise de risco para novas cargas e empreendimentos. 

Contudo, a pesquisa descritiva retratou que apesar dessas iniciativas, 

ainda existem desconformidades socioambientais, especialmente relacionadas ao 

método de educação ambiental dentro da empresa e aos mecanismos utilizados para 

realizar o gerenciamento dos resíduos. 

No que tange aos resíduos de bordo, observou-se que o controle de 

descarregamento é majoritariamente realizado de maneira indireta, por meio dos 

manifestos. Quase não há acompanhamento in loco do órgão anuente e possuidor do 

poder de polícia, a ANVISA, nos procedimentos de retirada de resíduos das 

embarcações. Foi constatado pelo autor, no período de diagnóstico, que a presença 

dessa fiscalização é necessária, haja vista a detecção de incongruências entre os 

dados declarados e os dados primários. 

Não se pode negar que a CDC tem tentado se organizar, mas o que se 

observa é que certas iniciativas funcionaram, no entanto, de forma isolada ou ainda 

são muito recentes. Para se alcançar o patamar que se espera serão necessários 

grandes ajustes gerenciais, além de uma profunda mudança na cultura portuária, 

levando em consideração a dimensão ambiental como elemento fundamental de 

desenvolvimento. 
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